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Millionindsats for demente
ÆLDRELØFT: Der er brugt 1,9 millioner
kroner på at styrke demensindsatsen
i Kalundborg Kommune. Omkring 800
medarbejdere i hjemmeplejen, som
arbejder med demente borgere, har nu
været på kursus i Nænsom Nødværge.

Af Eva Lyng Johansen
KALUNDBORG: I går var de
sidste medarbejdere fra

plejecentre, sygeplejen og
hjemmeplejen i Kalundborg
Kommune på kursus i Næn
som Nødværge, hvor formå

let er at undgå unødvendig
magtanvendelse i plejesitua
tionen samt forebygge vold
og trusler.
I alt har 800 medarbejdere
fået et kompetenceløft ved
at deltage i kurset Nænsom
Nødværge, som bliver ud
budt af Durewall Instituttet
ved Karina Mammen.
Derudover er der syv med
arbejdere, som har været på
et 10 dages kursus hos Du
rewall Instituttet, så de kan
undervise deres kolleger.

Kalundborg
Kommune
modtog i 2014 9,8 millioner
kroner til »Løft af Ældreom
rådet« hvoraf de 1,9 millio
ner kroner blev dedikeret til
at styrke demensindsatsen.
Formålet var at styrke ind
satsen over for borgere med
demens og derved forbedre
deres livskvalitet og trivsel.
- Vi har satset på, at per
sonalet bliver bedre med
kontakten med de demente.
Personalet får en ny viden,
som vil være til glæde for de

demente, siger Ninna Uhr
lund, som er udviklingskon
sulent i Sundhedsstaben i
Kalundborg Kommune.
Der har også været tre sy
geplejersker af sted på en
diplomuddannelse i demens.
Sygeplejerskerne og de syv
instruktører vil være geo
grafisk spredt ud over hele
Kalundborg Kommune, så
det bliver til gavn for flest
muligt.
Der er også blevet lavet et
dagtilbud for demente med
specielle behov. Pengene er
også gået til forbedringer af
fællesarealer inde og ude på
plejecentrene.
Derudover har man ved
hjælp af blandt andet fore
drag styrket samarbejdet
med de pårørende.
- Der er mange kommuner,
som uddanner instruktører,
men jeg synes, at det er frem
synet af Kalundborg Kom
mune, at man giver samtlige
medarbejdere et kompeten
celøft, som giver medarbej
derne et fælles sprog, siger
Karina Mammen, direktør
for Durewall Instituttet.
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Personale fra hjemmeplejen
og plejecentre var på kurset
Nænsom Nødværge i går
på Plejecenter Enggården i Ubby,
hvor Anders Angur underviste.
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Vi hjælper dig med dine
muligheder i et erhvervsejendomsmarked, hvor
køber, sælger og lejer er
Henrik Nikolajsen tilbage i markedet.
Erhvervsmægler, MDE
Daglig leder
Ring til os for en aftale!

Nybolig Erhverv
Jørgen Klode

Den kan blive din fra kun
117.990 kr. med en lav fast
rente på 2,95%

Elmegade 34 · 4400 kalundborg
Tlf: 59 56 43 10 · www.pmolsen4400.dk

Nygade 6, 1. tv. · 4200 Slagelse
Tlf.
5850· Tlf.1212
4202@nybolig.dk
5850 1212
Wir leben Autos.

Innovation
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Man kan eje en Audi på mange måder
Audi privatleasing er et godt alternativ til at eje. Du kan privatlease alle vores modeller, og prisen starter på 2.595 kr./md.
for den anmelderroste Audi A1 Sportback.
Læs mere på audi.dk/privatleasing

Audi Holbæk
Bilbyen 1, 4300 Holbæk, tlf. 70 70 10 25
www.holbaek.audi.dk

